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1. MÔ TẢ

1. Nút lựa chọn nhiệt độ cho ngăn trên hoặc ngăn dưới.
2.  Màn hình hiển thị nhiệt độ ngăn trên.
3.  Nút tăng nhiệt độ.
4.  Nút giảm nhiệt độ.
5. Màn hình hiển thị nhiệt độ ngăn dưới.
6.  Ðèn. 
7.  Cửa.
8.  Giá.
9.  Vùng bên trên.
10.  Vùng bên dưới.

2. ÐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Xem bảng đặc điểm của tủ.
Sản phẩm này tuân theo TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU VỀ THIẾT BỊ ÐIỆN  và sử dụng dòng điện có hiệu điện 
thế nhỏ.
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3. CẢNH BÁO AN TOÀN
Trước khi sử dụng tủ rượu, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ lại hướng dẫn để dùng trong quá trình 
sử dụng tủ.

Ðảm bảo thiết dòng điện trong gia đình bạn phù hợp với công suất tiêu thụ của tủ rượu. Nếu phích cắm 
của tủ và ổ cắm không phù hợp, hãy nhờ người có chuyên môn thay thế ổ cắm khác.

Việc nối điện chỉ an toàn nếu khi lắp đặt có để tiếp đất, tuân theo nguyên tắc an toàn về điện. Nếu có 
bất cứ trở ngại nào, hãy liên hệ với những người có chuyên môn.

Không nên sử dụng bộ nối điện, ổ cắm nhiều chân, hoặc dây điện nối. Trong trường hợp bắt buộc phải 
sử đụng những thiết bị điện như khuyến cáo trên, cần nối tủ với nguồn điện có hiệu điện thế không được 
vượt quá hiệu điện thế của tủ rượu.
Sau khi tháo vỏ hộp, kiểm tra xem tủ rượu có nguyên vẹn không, nếu có vấn đề gì, hãy liên hệ với bộ 
phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.

Gom các đồ đóng gói (Túi nhựa, xốp,vv…) không nên để cho trẻ em nghịch, vì có thể gây nguy hiểm.
Tủ rượu này chỉ để dùng trong gia đình. Ngoài ra sẽ xem là sử dụng không hợp lý và dễ gây nguy hiểm. 
Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm với những hư hại của tủ do việc sử dụng không đúng chỉ dẫn, 
hoặc người không có chuyên môn sửa chữa, điều chỉnh.

Không sờ vào tủ khi tay chân còn ẩm ướt.
Ðể tủ rượu tránh xa nguồn nước hoặc chất lỏng, tránh bị chập điện; không  nối trực tiếp với nguồn điện 
nếu nơi để tủ ẩm ướt.

Không để cho trẻ em và người thiểu năng tự sử dụng tủ rượu.

Không nên để người khuyết tật, người không bình thường về tâm lý, hoặc những người không có kinh 
nghiệm, hiểu biết về sản phẩm (gồm cả trẻ em) sử dụng mà không có sự hướng dẫn, cho phép của 
người chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người đó.

Ðể ý không cho trẻ em chơi đùa với tủ rượu.
Ðể bảo vệ an toàn cho tủ rượu, bạn nên lắp đặt một bộ ngắt điện tự động với cường độ không quá 
30mA. Hãy nhờ người lắp đặt tư vấn cho bạn.
Nhớ để ý đến tủ rượu khi đang bật để tránh nguy hiểm. Không được kéo dây điện để ngắt điện khỏi 
tủ rượu.

Ngắt điện trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.
Trong trường hợp tủ bị lỗi hay trục trặc do để sai nơi quy định, hãy tắt nguồn tủ và không cố sửa chữa. 
Nếu cần phải sửa chữa, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu kiểm tra 
sản phẩm.

Nếu dây điện của tủ rượu bị hỏng, hãy yêu cầu nhà sản xuất thay thế trước khi sử dụng.
Không để tủ rượu dưới ánh nắng, mưa, tuyết…
Không để bất cứ bộ phận nào của tủ tiếp xúc với những bề mặt đồ nóng như bếp gas, bếp điện, lò nướng…

Không dùng đồ dễ gây trầy xước hoặc độ ăn mòn cao để vệ sinh tủ.
Không được sờ tay trực tiếp vào tủ mà phải dùng tay cầm.

Không để dây điện chạm vào phần nóng của tủ.
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Khi lắp đặt phải để khoảng trống ít nhất 7cm ở các mặt của tủ, và 10cm ở mặt sau của tủ. để cho tủ có 
thể điều hòa không khí.

Không để đồ ăn hay đồ uống nóng vào tủ rượu nếu chưa điều chỉnh xuống nhiệt độ bình thường.
Luôn đóng cửa tủ rượu và hạn chế việc thường xuyên mở cửa tủ lâu, bởi sẽ không bảo quản được rượu ở 
nhiệt độ yêu cầu.

Không để tủ rượu ở gần các nguồn tỏa nhiệt và để trực tiếp dưới ánh nắng. Không để bất cứ đồ vật gì 
lên mặt trên của tủ rượu.

Không để tủ rượu ngoài trời hoặc để ở môi trường ẩm ướt.

Ðể dây điện tránh xa các nguồn nhiệt.

4. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
Ðặt tủ rượu trên một bề mặt bằng phẳng, chắc chắn, ở nơi khô ráo  thoáng mát.
Mở cửa (7) tủ, lắp các giá (8) theo hướng dẫn. Ðóng cửa tủ lại (7).
Cắm điện và lựa chọn nhiệt độ thích hợp theo hướng dẫn.
Khởi động tủ rượu và để sau một tiếng mới cho rượu vào, sau khi tủ đã đạt tới nhiệt độ lựa chọn.
Khi tủ đạt tới nhiệt độ lựa chọn, mở cửa (7) tủ và xếp rượu vào các giá để rượu (8). Khoảng 6 tiếng các 
chai sẽ đạt được nhiệt độ bảo quản đã chọn. Còn tùy thuộc vào số lượng chai trong tủ.
Tủ rượu sẽ tự động tự động bật tắt để giữ được nhiệt độ bảo quản cố định. Nhấn nút (6) để bật đèn bên 
trong tủ để quan sát được bên trong, nhấn lại nút này để tắt đèn.

Chú ý: Ðóng chặt cửa và không được thường xuyên mở hoặc mở lâu, rượu sẽ lâu đạt tới nhiệt độ đã chọn.

5. ÐIỀU CHỈNH NHIỆT ÐỘ
Lựa chọn nhiệt độ khoang trên hoặc khoang dưới bằng nút (1) . Mức nhiệt độ sẽ hiển thị lên màn hình, 
và bạn có thể thay đổi. Nhấn nút (3) để tăng nhiệt độ và nút  (4) để giảm. Ðể điều chỉnh nhiệt độ 
cho khoang trên hoặc khoang dưới, nhấn lại nút (1). Cuối cùng, nhiệt độ lựa chọn sẽ là nhiệt độ ở mức 
cuối cùng khi bạn thôi không điều chỉnh nữa.

CHÚ Ý: Màn hình sẽ luôn hiển thị nhiệt độ bên trong tủ, vì thế ngay sau khi bạn tăng hay giảm nhiệt độ, 
màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ đó. Khoảng hai giờ sau khi lựa chọn, nhiệt độ trong tủ sẽ đạt mức nhiệt độ 
lựa chọn trước đó và sẽ luôn hiển thị trên màn hình.
Nhiệt độ ở khoang trên sẽ ở khoảng: 12oC - 18oC
Nhiệt độ ở khoang dưới sẽ ở khoảng: 8oC - 18oC
Tủ rượu sẽ hoạt động hiệu quả nhất với nhiệt độ bên ngoài khoảng 27oC hoặc thấp hơn

Lời khuyên và khuyến cáo:
Nhiệt độ nên để bảo quản rượu vang đỏ là 14- 18oC
Nhiệt độ nên để bảo quản rượu vang đỏ là 10- 12oC
Nhiệt độ trong tủ sẽ tùy thuộc vào nhiệt đồ trong phòng.

CHÚ Ý : Nhiệt độ bên trong tủ có thể đạt tới mức thấp hơn khoảng 17oC so với nhiệt độ bên ngoài. Tủ 
rượu sẽ khó để làm lạnh nếu nhiệt độ bên ngoài cao hơn 32oC hoặc thấp hơn 10oC. Nhiệt độ bên trong 
sẽ bị lệch khoảng 1oC tùy theo nhiệt độ bên ngoài, độ ẩm, số lượng chai bảo quản trong tủ và nhiệt độ 
của chai.
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6. XỬ LÝ SỰ CỐ

SỰ CỐ CÁC NGUYÊN NHÂN CÁCH XỬ LÝ

Tủ rượu không hoạt động. 1. Lỗi do nguồn điện.

2. Cầu chì bị ngắt.

1. Kiểm tra tủ đã được cắm điện và ổ 
điện hoàn toàn có điện.

2. Thay cầu chì khác.

Rượu không đạt được 
nhiệt độ lựa chọn.

1. Tủ rượu đang để ở gần nơi 
phát nhiệt.

2. Việc điều hòa không khí không 
được tốt.

3. Cửa tủ bị mở lâu hoặc mở quá 
thường xuyên.

4. Nhiệt độ bên ngoài quá cao

1. Ðể tủ rượu tránh ánh nắng mặt trời 
và tránh nơi phát nhiệt.

2. Ðể tủ rượu ở nơi thoáng và bỏ 
những đồ không cần thiết ra xa tủ.

3. Ðóng cửa tủ chặt và ít mở cửa tủ, 
hoặc mở cửa tủ trong thời gian ngắn.

4. Ðể tủ rượu ở nơi  có nhiệt độ 
không cao hơn nhiệt độ chọn trong 
tủ không quá 17oC.
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